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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
 

No. 0103060111-CPR-13 
 

 

 

  

1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu 
výrobku :  

 

0103060111 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, 
alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 
stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 
11 ods.4:  

 

K-Flex AL Clad, 3-25mm thk sheets ( viď. štítok a 
výrobok ) 
 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré 
uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou : 

 

ThIBEII :  Pružná Elastomerová Pena, určená na 
použitie ako tepelná izolácia pre zariadenia budov 
a priemyselné inštalácie 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo 
registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa 
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:  

 

K-Flex AL Clad 
L’Isolante K-Flex srl, Via Leonardo da Vinci 36, 
20877 Roncello (MB), ITALY 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa  
splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie 
zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:  

 

Nie je relevantný údaj 
 

6. AVCP:  Systém alebo systémy posudzovania a 
overovania nemennosti parametrov stavebného 
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V :  

 

Systém  3 

7. Notifikovaný orgán (hEN):V prípade vyhlásenia 
o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, 
na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma :  

 

EN14304, Systém 3: notifikovaný orgán CSI S.p.a. 
identifikačné č. 0497, vykonal stanovenie reakcie 
na oheň na základe typovej skúšky podľa systému 
3 a vydaného protokolu o skúške a protokolu o 
klasifikácii výrobku. 0410/DC/REA/12_5 
 

8. Notifikovaný orgán (ETA): V prípade 
vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa 
stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované 
európske technické posúdenie : 

 
 

Nie je relevantný údaj  
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9. Deklarované parametre 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Skúšobná 

norma 
Harmonizované 

technické špcifikácie 

Reakcia na oheň  D-s3,d0 EN 13501 

EN 14304/2009 
 

Zvuková pohltivosť NPD (Nie sú určené parametre) - 

Tepelný odpor 
λ(0°C) (Declared)= 0,033 W/m°K 
λ(40°C) (Declared)=0,037 W/m°K 

 
EN 13787 

Priepustnosť vody  WS <0,1% EN 13472 

Priepustnosť vodných pár μ 10000 EN 12086 

Uvoľňovanie korozívnych látok Cl
-
<500ppm; pH=7±0,5 EN 13468 

Minimálna prevádzková teplota 

(Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu/ 

degradácii) 

-40°C - 

Maximálna prevádzková teplota 

(Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej 

teplote) 

85°C 
EN 14706 
EN 14707 

 
10. Vyhlásenie 
 
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie 
o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 
Ekologické, zdravotné a bezpečnostné informácie (REACH) 
 
Výrobok je predmetom, ktorý spĺňa definíciu výrobku podľa článku 3 nariadenia (ES) č 1907/2006 (REACH). 
Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa z predmetu za bežných alebo predvídateľných podmienok použitia 
uvoľňovali. V súlade s článkom 31 (Všeobecné požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov) vyššie 
uvedeného nariadenia, karta bezpečnostných údajov nie je potrebná pre uvedenie výrobku na trh, jeho 
prepravu a použitie. Pre bezpečné používanie dodržujte pokyny uvedené v tomto technickom liste výrobku. 
 
V súlade s požiadavkami článku 33 nariadenia (ES) č 1907/2006 (Povinnosť oznamovať  informácie o látkach 
vo výrobkoch), vyhlasujeme: 
 
Na základe našich súčasných znalostí, tento výrobok neobsahuje SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy), 
ako sú uvedené v prílohe XIV k nariadeniu REACH alebo na kandidátnej listine zverejnenej Európskou 
agentúrou pre chemické látky v koncentrácii vyššej ako 0,1% (w/w). 
 
Roncello, 01/07/2013 
 
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

 
 Amedeo Spinelli, President 

 


